
PA\929575SL.doc PE506.236v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ustavne zadeve

2012/0221(APP)

25.3.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za ustavne zadeve

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83 v 
zvezi z deponiranjem arhivskega gradiva institucij pri Evropskem 
univerzitetnem inštitutu v Firencah
(COM(2012)0456 – C7-0000/xxxx – 2012/0221(APP))

Pripravljavec mnenja: Carlo Casini



PE506.236v01-00 2/4 PA\929575SL.doc

SL

PA_Leg_Consent



PA\929575SL.doc 3/4 PE506.236v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Arhivska gradiva so vedno igrala pomembno vlogo v življenju zahodnih držav, katerih dobro 
delovanje je odvisno od zapisane kulture. Že v starorimski republiki je bila zgradba 
Tabularium, uradni sedež arhiva, v simboličnem središču, to je na rimskem forumu.

Arhivska gradiva institucij Evropske unije so del evropske kulturne dediščine in njihovo 
odpiranje za javnost služi univerzitetnim, izobraževalnim in kulturnim ciljem in interesom. Te 
interese ščiti primarna zakonodaja, ker Unija „Spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno 
raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine”.1 Listina temeljnih 
pravic določa, da „Umetnostno ustvarjanje in znanstveno raziskovanje je svobodno. Spoštuje 
se akademska svoboda”2.

Poleg tega v skladu z uvodno izjavo 4 Uredbe št. 354/1983 „obdelava in kritična analiza 
arhivskega gradiva Skupnosti […] lahko istočasno tudi olajšata delovanje organov, ki 
sodelujejo v zadevah Skupnosti, s tem pa prispevata k uspešnejšemu doseganju vseh ciljev 
Skupnosti”.

Cilj predloga Komisije je potrditi vlogo EUI pri upravljanju arhivskega gradiva institucij in 
zagotoviti trdno pravno in finančno podlago za partnerstvo med EU in EUI.3 Zato bi bilo v 
nasprotju s cilji predloga, če bi se EUI po sprejetju akta znašel v manj ugodnem pravnem ali 
finančnem položaju kot doslej.4

Predlog Komisije (COM(2012)0456), kot ga je spremenil Svet, vsebuje naslednje 
institucionalne dogovore, ki bi izboljšali sedanje stanje:

– Deponiranje arhivskega gradiva pri EUI bo glede na sekundarno zakonodajo EU postalo 
obvezno za institucije.

– Posebna narava dejavnosti Sodišča EU in Evropske centralne banke upravičuje njuno 
izvzetje iz obveznosti deponiranja arhivskega gradiva pri EUI. Vseeno lahko ti dve instituciji 
prostovoljno prepustita svoje arhive EUI.

– Deponiranje arhivskega gradiva institucij pri EUI ne vpliva na njihovo lastninsko pravico ali 
njihovo varstvo, kot je določeno v členu 2 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske 
unije, ki je priloga k Pogodbi.

– Vsaka institucija, ki deponira arhivsko gradivo, ima pravico zahtevati informacije v zvezi z 
upravljanjem svojega arhivskega gradiva in opraviti pregled gradiva.

– Stroški upravljanja arhivskega gradiva bodo financirani s prispevki iz proračuna EU.

                                               
1 Četrti pododstavek člena 3(3) PEU.
2 Člen 13.
3 Glej COM(2012)0456, obrazložitveni memorandum, točka 1.2.
4 Stanje, vzpostavljeno zlasti po podpisu pogodbe 17. decembra 1984 med Evropskimi skupnostmi, ki jih je 
zastopala Komisija, in EUI.
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Razdelitev stroškov med institucijami bo temeljila na objektivnih merilih.

– Vsaka institucija bo sprejela notranja pravila za uporabo bodoče uredbe.

– Komisija bo v imenu institucij, ki bodo deponirale arhivska gradiva, morala skleniti okvirni 
partnerski dogovor z EUI za določitev natančnih pravil v zvezi z odgovornostjo in vlogo 
institucij EU in EUI. Dogovor bo moral upoštevati določbe bodoče uredbe in pogodb.

Zato pripravljavec mnenja predlaga, da Odbor za ustavne zadeve pozove Odbor za kulturo in 
izobraževanje kot pristojni odbor, naj predlaga Parlamentu, da predlog odobri.

******

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, naj 
predlaga Parlamentu, da predlog odobri.


